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INSTRUCCIONS

1.	Escriviu	 les	 respostes	definitives	en	el	quadern	de	
respostes.	Recordeu	que	en	el	procés	de	correcció	
no	es	llegeixen	els	fulls	del	quadern	d’examen	ni	els	
fulls	per	a	 fer	esborranys	 i	que,	per	 tant,	no	 tenen	
validesa.

2.	Les	 respostes	 s’han	 d’escriure	 amb	 bolígraf	 blau 
o	negre.	Si	està	escrit	amb	llapis	s’anul·larà.

3.	No	es	pot	fer	servir	líquid	corrector.

4. No es poden posar dades personals reals ni cap 
altra	 informació	o	senyal	 	que		permeta		 identificar	
la	persona	que	s’examina.	Si	es	 fa,	 l’examen	serà	
anul·lat.

5.	No	 us	 podeu	 emportar	 el	 quadern	 d’examen.	 En	
acabar	la	prova	haureu	d’entregar	tots	els	documents	
a	la	persona	responsable	d’aula.
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Tot seguit escoltareu un text sobre els beneficis de les mascotes en els xiquets. Marqueu en 
el quadern de respostes si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F). El text l’escoltareu 
dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).
 

0 Les mascotes cobreixen les necessitats socials d’una persona.      

1 Les	mascotes	ajuden	els	xiquets	a	entendre	la	mort.

2 Els	xiquets	de	més	de	set	anys	desenvolupen	l’autoestima.

3 El	sentiment	de	compassió	apareix	en	el	moment	d’alimentar	la	mascota.

4 El	xiquet	sabrà	relacionar-se	millor	amb	els	altres.

5 L’autorealització	arriba	quan	se	li	encomana	la	tasca	de	cuidar	la	mascota.

6 Els	pares	es	veuen	obligats	a	explicar	la	mort	a	través	de	la	mascota.

7 L’animal	redueix	l’estrés	quan	el	xiquet	està	castigat	o	enfadat.

 Tot  seguit escoltareu un text sobre l’aventura de llegir. Relacioneu les opcions de la columna 
de l’esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la 
informació del text. Marqueu l’opció correcta en el quadern de respostes. El text l’escoltareu 
dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).

0 El dia del nostre naixement z. és el nostre aniversari.

8 La	lectura	no	només	ens	aporta	
coneixements a. és	avantatjós	per	a	la	canalla.

9 Un dels pares de la neurociència moderna b. s’incentiva	amb	premis	simbòlics.

10 El contacte amb els llibres des de menuts c.
obtindrà	punts	que	li	permetran	
aconseguir	premis	si	respon	bé	als	
qüestionaris.

11 Una	sèrie	d’entitats d.
sinó	que	ens	fa	ser	més	empàtics	 
i millors oradors.

12 La comprensió lectora dels infants e.
poden trobar un catàleg de propostes 
de lectura.

13 A	Legiland	els	xiquets	i	xiquetes f.
inicien campanyes de lectura per 
incentivar-la	dins	i	fora	de	l’escola.

14 L’infant g. va	concloure	que	llegir	redueix	l’estrès.

 

1. 

2. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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Tot seguit escoltareu un text sobre l’oli de palma. Seleccioneu en el quadern de respostes 
la resposta correcta a les preguntes. El text l’escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les 
preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Exemple:

0. L’oli de palma és saturat…
a) com l’oli de coco.
b) com la resta d’olis.
c) per això té vitamines.

15. El	seu	ús	està	molt	generalitzat	en	la	indústria	alimentària…
a)	per	a	l’elaboració	exclusiva	de	dolços.
b)	sobretot	per	a	l’elaboració	de	rebosteria	en	general.
c) per a fer brioxeria artesanal.

16. La	controvèrsia	per	l’ús	de	l’oli	de	palma	ha	fet	que…
a)	països	com	França	comencen	campanyes	en	contra.
b) els països de la Unió Europea duguen a terme una campanya agressiva.
c)	França	i	Bèlgica	s’alcen	contra	els	olis	vegetals.

17. L’oli	de	palma,	comparat	amb	el	de	coco…
a)	és	ric	en	greix	saturat	i,	per	tant,	vegetal.
b) comparteix els mateixos àcids grassos.
c)	no	comparteix	ni	propietats	beneficioses	ni	la	mateixa	composició.

18. En	altres	olis	naturals,	com	el	d’oliva	o	gira-sol…
a) no existeixen els greixos saturats.
b) els greixos saturats no arriben al 13%.
c)	hi	ha	un	90%	de	greixos	saturats.

19. Els	fabricants	en	la	indústria	alimentària	utilitzen	el	greix	de	palma…
a)	perquè	ajuda	al	producte	a	no	perdre	el	seu	sabor	i	aguantar	més	temps.
b)	pel	sabor	característic	que	proporciona	als	dolços.
c) per a la conservació del producte en temperatures elevades.

20. L’etiquetatge	del	producte	com	a	“oli	vegetal”…
a) confonia el consumidor.
b) va ser rebutjat pels consumidors.
c)	no	especificava	el	tipus	de	greix	utilitzat.

3. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

GENER 2018
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 Llegiu aquest text sobre el salmó fumat. Marqueu en el quadern de respostes si les afirmacions 
són vertaderes (V) o falses (F). Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Salmó fumat: és un producte segur? 

En	països	com	Noruega	i	el	Regne	Unit,	especialment	Escòcia,	a	més	del	Canadà	i	de	Xile,	s’ha	

potenciat	enormement	la	producció	de	salmó	en	piscifactoria,	una	espècie	que	des	dels	anys	noranta	

ha	aconseguit	un	gran	èxit	comercial.	Després	de	gairebé	15	anys	de	recerca,	desenvolupament	 

i	àmplia	experiència	a	escala	mundial,	aquest	tipus	de	producció	pot	considerar-se	avui	perfectament	

estandarditzada.	

Des	de	l’1	de	desembre	de	2006	aquest	aliment	està	sotmès	al	nou	reial	decret,	que	obliga	a	congelar	

tot	el	peix	fresc	que	es	consumeix	en	restaurants	per	a	reduir	la	incidència	del	paràsit	Anisakis. Una 

de	les	seues	varietats,	el	salmó	fumat,	es	consumeix	a	Espanya	tècnicament	cru.	Malgrat	això,	el	

risc	que	estiga	contaminat	és	mínim.	

Congelació innecessària

Aquest	reial	decret	que	obliga	a	congelar	en	restaurants	tot	el	peix	que	se	servisca	cru	no	fa	referència	

a	la	diferenciació	entre	el	tipus	de	tractament	del	peix.	S’indica	que	cal	congelar	el	peix	si	és	cru	o	poc	

cuinat.	Per	aquest	motiu,	tot	el	peix	fumat,	succedani	de	salmó	o	no,	entraria	dins	d’aquesta	categoria.	En	

aquest	producte,	la	congelació	és	clarament	innecessària,	sempre	que	el	peix	provinga	de	piscifactoria	 

i	haja	estat	processat	correctament,	però	legalment	s’ha	de	tractar	en	la	restauració	si	es	vol	complir	

la llei. 

No	obstant	això,	es	dóna	la	paradoxa	que	si	el	peix	ha	estat	comprat	per	un	consumidor	qualsevol	en	

un	supermercat	qualsevol,	es	podrà	consumir	lliurement,	mentre	que	si	es	demana	en	un	restaurant	

és	obligatori	haver-lo	congelat	prèviament	a	-20ºC	durant,	almenys,	24	hores.	La	situació	és	molt	

més	incomprensible	del	que	sembla	a	simple	vista;	un	consumidor	podrà	infectar-se	a	sa	casa	i	no	

en un restaurant. 

consumer.es (adaptació)

4. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA 

GENER 2018
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Llegiu aquest text sobre les males postures i a continuació marqueu en el quadern de 
respostes l’opció correcta segons la informació del text.

                        Síndrome del coll trencat, el dolor dels addictes a les pantalles

Les	noves	tecnologies	proporcionen	tantes	comoditats	i	facilitats	que	molts	no	conceben	el	seu	dia	a	

dia	sense	el	telèfon	mòbil,	la	tauleta	o	l’ordinador.	Però,	com	en	tot,	els	excessos	són	contraproduents.	

Un	ús	inadequat	i	excessiu	dels	dispositius	mòbils	pot	comportar	riscos	per	a	la	salut	física.	Un	d’aquests	

és	el	denominat	en	alguns	fòrums	d’Internet	“síndrome	del	coll	trencat”.	Fa	referència	al	dolor	cervical	

provocat	pel	fet	d’adoptar	una	mala	postura	quan	es	fan	servir	tauletes,	portàtils	petits	i	telèfons	mòbils	 

o	pel	seu	ús	excessiu.	Aquesta	molèstia	pot	arribar	a	ser	molt	aguda	i	estendre’s	a	altres	zones	adjacents,	

com	el	cap,	els	omòplats	i	l’esquena.	

Males postures

El	problema	sorgeix	quan	els	afectats	 inclinen	el	cap	cap	avall	per	consultar	el	mòbil	o	 fer	servir	 la	

tauleta.	Aquest	gest	fa	que	els	músculs	posteriors	del	coll	treballen	molt	més,	ja	que	han	de	suportar	

més	pes:	es	calcula	que	una	inclinació	de	60	graus	pot	significar	per	a	l’esquena	l’esforç	equivalent	a	

carregar	sobre	l’esquena	27	quilos,	tal	com	indica	un	estudi	publicat	en	la	revista	Surgical Technology 

International. 

Segons	aquesta	investigació,	només	el	gest	de	traure	el	mòbil	de	la	butxaca	i	inclinar	el	cap	suposa	un	

esforç	tan	gran	per	a	la	columna	vertebral	que,	a	la	llarga,	pot	produir	dolors	i	problemes	musculars	a	

l’esquena.	La	solució,	tal	com	indica	aquest	treball	científic,	passa	per	alçar	els	braços	a	l’altura	de	la	

cara	i	mirar	l’aparell	amb	el	cap	recte.	En	la	majoria	dels	casos,	aquest	mal	-que	no	malaltia-	el	tenen	

més	els	joves,	ja	que	són	els	qui	passen	més	temps	davant	d’aquestes	pantalles.	

consumer.es (adaptació)

5. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA 

0 A Noruega i al Regne Unit s’ha potenciat el cultiu de salmó en piscifactoria.

21 El	salmó	de	piscifactoria	ha	aconseguit	un	gran	èxit	des	dels	anys	noranta.

22 A	pesar	de	l’èxit,	la	producció	del	salmó	de	piscifactoria	no	s’ha	estandarditzat.

23 El	decret	de	2006	exclou	el	salmó	fumat	de	l’obligació	de	ser	congelat	abans	de	ser	consumit.

24 El	risc	de	consumir	salmó	fumat	cru	és	mínim.

25 El	decret	de	2006	només	fa	referència	al	peix	cru.

26 En	restauració	si	es	vol	complir	la	llei,	cal	congelar	abans	el	peix.

27 El	peix	ha	d’estar	congelat	a	-20ºC	i	menys	de	24	hores.

GENER 2018



5

B1

Exemple:

0. El text parla...

a) de les males postures.
b) de mals gestos.
c) del gust pels ordinadors

 28. Les noves tecnologies...

a) són	útils	i	còmodes,	tant	que	no	podem	viure	sense	l’ordinador.
b) ens fan la vida tan còmoda	i	fàcil	que	molts	no	concebem	viure	sense	usar-les.
c) no ens faciliten	la	vida	i	per	tant	podem	fer	el	nostre	dia	a	dia	sense	fer-les	servir.

29. Un	ús	inadequat	i	excessiu	de	les	noves	tecnologies...
a) pot	comportar	riscos	per	a	la	salut,	com	qualsevol	altre	excés.
b) no	comporta	cap	risc	per	a	la	salut,	però	sí	si	abuses	del	mòbil	i	la	tauleta.
c) és	una	amenaça	per	a	la	salut,	molt	pitjor	que	algunes	drogues.

30. La síndrome del coll trencat...

a) fa	referència	al	dolor	d’omòplats	pel	fet	d’adoptar	una	mala	postura.
b) fa	referència	al	dolor	de	l’esquena	pel	fet	d’adoptar	una	mala	postura.
c) fa	referència	al	dolor	cervical	pel	fet	d’adoptar	una	mala	postura.

31. La	molèstia	pot	escampar-se	cap	a	altres	zones...
a) com	els	omòplats	o	l’esquena.
b) com	el	cap,	l’esquena	o	l’abdomen.
c) com	l’esquena,	els	omòplats	o	el	cap.

32. El	problema	sorgeix	quan...
a) s’abaixa	el	cap	per	fer	servir	el	mòbil	o	altres	dispositius.
b) s’inclina	el	cap	cap	avall	per	consultar	la	televisió.
c) mirem	la	pantalla	del	mòbil	o	de	la	tauleta.

33. En la majoria dels casos...

a) aquesta	malaltia	la	tenen	més	els	joves	que	els	vells.
b) aquest	mal	el	tenen	més	els	joves	que	passen	més	temps	davant	de	les	pantalles.
c) aquest	mal	el	tenen	més	els	joves	que	usen	més	temps	les	noves	tecnologies,	
però	també	un	altre	tipus	de	persones	com	els	periodistes	digitals.

2. COMPRENSIÓ ESCRITA 

GENER 2018
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B12. COMPRENSIÓ ESCRITA 

Llegiu aquest text sobre buscar pis. Relacioneu les opcions de la columna de l’esquerra amb 
les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació del text. 
Marqueu l’opció correcta en el quadern de respostes. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Busques pis? Continua buscant

La	setmana	passada,	un	programa	de	ràdio	va	emetre	una	mena	de	reality show	al	voltant	d’una	

propietària	que	havia	okupat	l’apartament	que	té	llogat	a	la	platja.	El	cas	és	que	li	van	enviar	un	equip	

de	reporters	i	van	anar	fent-hi	connexions	tot	esperant	que	passara	alguna	cosa.	La	notícia	era	que	el	

llogater	el	rellogava	per	200	euros	la	nit.	La	notícia	no	era,	en	canvi,	que	el	lloguer	original	fora	de	950	

euros	al	mes	per	35	metres	quadrats,	això	sí,	a	prop	del	mar.	La	propietària	okupa	es	justificava	dient	

que	era	el	preu	de	mercat.	Parlem	doncs	d’un	ventall	de	950	a	6.000	euros	al	mes	que	pot	donar	de	

rendiment	un	sostre	en	una	població	pròxima	a	la	mar.	

Si	l’altre	dia	parlàvem	de	pisos	nous,	avui	parlarem	de	pisos	de	segona	mà.	Si	l’altre	dia	parlàvem	

dels	grans	inversors,	avui	parlarem	dels	inversors	domèstics.	I	sí,	continuarem	a	Barcelona,	perquè	

el	fet	que	hi	haja	molta	gent	que	no	hi	viu	no	fa	el	problema	menor.	Barcelona	és	una	ciutat	encaixada	

entre	mar	 i	muntanya,	 que	 no	 pot	 créixer	 prou	 per	 a	 allotjar	 tothom	que	 hi	 vol	 passar	 la	 nit.	 La	

subhasta	és	oberta	al	millor	postor,	i	el	mercat	és	el	món.	En	aquesta	situació,	els	gurús	immobiliaris	

ens	volen	fer	creure	que	la	anormalitat	era	quan	la	gent	podia	residir	a	la	ciutat	on	feia	vida.

Fa	deu	anys,	al	límit	de	l’esclat	de	la	bombolla	immobiliària,	jo	tenia	llogat	un	estudi	de	35	metres	

quadrats	per	470	euros	al	mes,	a	deu	minuts	del	centre	de	Barcelona,	que	és	on	treballava.	Un	loft 

amb	rebedor,	cuina,	dormitori	doble,	menjador,	i	totes	les	estances	amb	les	portes	corresponents,	 

a	l’antiga.	No	era	cap	somni,	va	ser	possible	i	a	l’abast	de	la	precarietat	de	l’època:	els	sous	mileuristes.	

Per	pisos	semblants,	els	meus	contemporanis	que	van	tenir	el	benefici	del	crèdit	pagaven	si	fa	no	

fa	igual	per	una	hipoteca	a	trenta	anys.	La	idea	era	que	el	preu	futur	d’aquells	pisets	els	permetria	

accedir	a	un	habitatge	més	adequat	en	temps	millors.	

Vilaweb (adaptació)

6. 

GENER 2018
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B1 2. COMPRENSIÓ ESCRITA 

0 Busques pis? z. Continua buscant.

34 El programa de ràdio a. cobrava	dos-cents	euros	per	nit.

35 El llogater del pis b. és	oberta	al	millor	postor.

36 La propietària del pis c. els	permetria	accedir	a	un	habitatge	
més	adequat	en	temps	millors.

37 Barcelona	 d. es va emetre fa dues setmanes.

38 La	subhasta e. cobrava	nou-cents	cinquanta	euros	al	
mes.

39 L’estudi	llogat	per	l’autora f. no	pot	acollir	tota	la	gent	que	hi	vol	
dormir.

40 El	preu	futur	d’aquells	pisets g. era a deu minuts del centre de 
Barcelona.

GENER 2018
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Trieu una de les dues opcions i redacteu en el quadern de respostes un text que continga un 
mínim de 150 paraules. Si no s’arriba al mínim es penalitzarà.

a. 		Enguany	has	passat	la	nit	de	Cap	d’Any	en	un	país	estranger.	Escriu	un	correu	electrònic	
al	teu	millor	amic	per	a	contar-li	l’experiència.

b.   Has	rebut	una	factura	de	telefonia	massa	elevada.	Després	de	comprovar	que	s’han	
equivocat,	decideixes	escriure	un	correu	electrònic	per	reclamar	a	l’operadora.

7. 

ESBORRANY

3. EXPRESIÓ ESCRITA 

GENER 2018
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Ompliu en el quadern de respostes els buits amb les paraules més adequades. Tingueu en 
compte les indicacions que apareixen entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Sang i ceba

Aquest	plat	tradicional	  0   (ser)	cada	vegada	més	difícil	de	trobar	a	   41   (article definit femení) cartes 

dels	bars	valencians.	Amb	les	vísceres	passa	una	cosa	semblant,	i	a	excepció	del	morro	de	porc	i	quatre	

tapes	més,	és	complicat	trobar-les.	Sembla	que	la	vida		   42   (antònim de antic)	és	molt	més	aprensiva	 

i	esterilitzada,	i	en	aquesta	vida	actual	no	   43   (haver-hi)	lloc	per	a	delectar-se	amb	les	parts	poc	nobles	   

44   (contracció)	animals.	Amb	la	sang	passa	com	amb	el	fetge	o	els	renyons,	són	productes	que	no	

trobaràs	als	menús	escolars	ni	a	les	cadenes	de	menjar	ràpid,	massa	difícils	de	cuinar	o	víctimes	de	la	

mala	publicitat.	En	canvi,	altres	parts	animals	   45   (adverbi format a partir de aparent) igual de repulsives 

com	les	ales	del	pollastre	o	les	galtes	del	porc	estan	cada	vegada	més	presents.	Modes	o	no,	la	sang	 

i	ceba	és	un	plat	fàcil,	nutritiu	i	que	paga	la	pena	reivindicar	junt	amb	el	vi	amb	gasosa	i	els	   46   

(plural de tramús). Que entre la sangria i les creïlles    47   (participi de fregir)	de	bossa,	són	cada	

dia	més	difícil	de	trobar	acompanyant	els	nostres	esmorzars.

valenciaplaza.com (adaptació)

8. 

4. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

GENER 2018
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B14. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu en el quadern de respostes l’opció 
més adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Per primera vegada en molt de   0  	,	ahir	els	fans	van	tornar	a	fer	   48  	significatives	a	la	porta	de	les	

botigues Apple per ser    49  	primers	a	comprar	l’iPhone	X,	el	nou	telèfon	intel·ligent	emblemàtic	de	la	

marca.	Els	clients	més	fidels	han	ignorat	el	continuista	iPhone	8,	que	va	eixir	a	la	   50   fa unes setmanes 

–algunes botigues web xineses ja el venen amb    51  	–	i	han	preferit	esperar	l’arribada	del	model	que	     

52  	els	10	anys	de	mòbils	Apple	amb	un	redisseny	total,	basat	en	la	pantalla	completa	i	el	   53   facial. 

Aquests	compradors	estan	disposats	a	pagar	1.159	euros	per	la	versió	amb	64	gigabytes de capacitat  

i	170	euros	més	per	la	de	256.	Ara	bé,	el	nou	iPhone	X	no	   54  	el	primer	aparell	del	mercat	que	

supera	 la	 barrera	 psicològica	 dels	 1.000	 euros:	 a	 l’altra	 banda	 d’aquest	 llindar	 ja	 l’esperava	 el	

Galaxy	Note	8	de	Samsung,	que	costa	1.010,33	euros.	

0 a. temps b. tems c. tembs

48 a. coles b. qües c. cues

49 a. de els b. dels c. d’els

50 a. venta b. venda c. benda

51 a. descomte b. desconte c. descompte

52 a. conmemora b. commemora c. comemora

53 a. reconeiximen b. reconiximent c. reconeixement

54 a. es b. és c. n’és

9. 
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Empleneu en el quadern de respostes els buits amb la paraula que corresponga a cada definició.

Exemple:

0. Articulació de la cuixa amb la cama: ..............

55.	Dolç	dur	i	xicotet	amb	gustos	diversos	(maduixa,	menta,	cafè,	mèl...):	                              

56.	Programa	informàtic	utilitzat	per	a	navegar	per	Internet:	                              

57.	Dispositiu	per	a	connectar	un	aparell	o	un	llum	a	la	xarxa	elèctrica:	                              

58.	Receptacle	que	tenen	alguns	mobles	com	armaris	i	taules	que	serveix	per	a	guardar-hi	coses.	 

						És	corredís	i	ix	quan	s’estira	i	entra	quan	s’espenta:	                              

59.	Imatges,	pensaments	o	emocions	que	passen	per	la	ment	quan	una	persona	dorm:	                              

60.	Estat	de	l’atmosfera	en	un	lloc	i	un	moment	determinats,	el	temps:	                              

61.	Seient	per	a	dos	o	més	persones	amb	respatler	i	braços:	                              

62.	Líquid	incolor,	inodor	i	insípid,	compost	d’hidrogen	i	d’oxigen:	                              

10.
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Marqueu en el quadern de respostes l’opció correcta i adequada segons el text. Fixeu-vos 
en l’exemple (número 0).

Som	a	4	de	novembre	de	2017.	Les	dones	europees	 0. (podriem/podríem)  deixar de treballar des 

de	hui	mateix	fins	a	finals	d’any:	la	    63     (mitja / mitjana)	de	les	dones	treballadores	cobra	un	16%	

menys	que	els	homes,	la	qual	cosa	significa	que,	atenent	criteris	d’igualtat,	de	hui	a	finals	d’any	el	

nostre	treball	ja	no	seria	remunerat.	Sí,	haters del	feminisme,	    64     (això / aixó) encara passa.     

65     (en / a)	Europa,	sí,	i	tant.

Les     66     (diferencies / diferències)	salarials	entre	homes	i	dones		són	    67     (consequència / 

conseqüència)	de	discriminacions	i	desigualtats	no	només	del	mercat	 laboral.	Si	bé	les	dades	de	

l’Eurostat	apunten	el	16%	de	disparitat	entre	els	sous	d’uns	i	unes	altres,	en	aquest	    68     (calcul 

/ càlcul)	només	s’està	tenint	en	compte	la	desigualtat	salarial	bruta	per	hora	treballada.	

Però	si	    69     (contem / comptem)		amb	altres	factors	com	ara	que	la	taxa	d’atur	és	molt	més	elevada	

entre	les	dones	o	que	el	treball	a	temps	parcial	està	més	normalitzat	entre	nosaltres,	el	resultat	és	

que,	a	l’Estat	espanyol,	la	desproporció	    70     (d’ / de)	ingressos	entre	homes	i	dones	se	situa	en	

el	35,7%.

diarilaveu.com (adaptació)  
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